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Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 20. august 2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Maha Udlejning ApS, HI-Park 305, 7400 Herning.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Martin Henning Hansen.
Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.
Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenii. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres
ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse om opbevaring af olie og kemikalier
1. Indskærpelse om opbevaring af olie og kemikalier
Der var ved tilsynet oplag af 3 åbne spande med gearolie og motordele med
olie på grus-arealet uden for flis-fyr/-silo. Ifølge Herning Kommunes forskrift for
Opbevaring af olie og kemikalier, må oplaget ikke medføre forurening eller
risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.
Ved tilsynet blev det vurderet, at der ved spild eller uheld ved oplaget er risiko
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for forurening af jorden med olie.
Det indskærpes, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og flydende farligt affald
sker i overensstemmelse med Herning Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, der ses her:
http://erhverv.herning.dk/media/5446186/regler-for-opbevaring-af-olie-og-kemikalier.pdf.
Det er ved tilsynet aftalt, at virksomheden straks sikrer affaldet og derefter bortskaffer det
som farligt affald. I skal senest den 1. oktober 2015 bekræfte, at dette er sket.
Bemærkninger om egenkontrol
Virksomheden har ingen vilkår om egenkontrol. Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden
fremsender kopi af rapport for seneste eftersyn af flis-fyret foretaget af eksternt firma i august
2015.
Bemærkninger om tankanlæg
Virksomhederne har pt. ingen olietanke men ønsker, evt. på sigt, at opsætte en olietank til
opbevaring af dieselolie og ønsker oplyst, hvilke regler der gælder ved etablering af en olietank.
Etablering af olietank skal følge reglerne i olietanksbekendtgørelsen1 og skal anmeldes til
kommunen på Byg og Miljø senest 14. dage før etableringen med oplysning om, hvor på
grunden tanken skal være – se også http://boligogbyggeri.herning.dk/bolig/el-vand-ogvarme/olietanke.
Hvis I etablere ny olietank, skal I sikre, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er
en garanti for, at olietanken er typegodkendt til opbevaring af olie.
Hvis der ønskes etableret udendørs påfyldningsplads skal kommunen ligeledes kontaktes for
fastsættelse af krav om indretning, etablering af olieudskiller og ansøgning om tilladelse til
tilslutning til spildevandskloak.
Bemærkninger om oplag af affaldstræ
Virksomheden har et større oplag af rent træ (spær tømmer) uden for hal 2. Affaldstræet
nedknuses inde i hal 2 og anvendes i virksomhedens eget flis-fyr. Flis-fyret er ikke godkendelsespligtig da kapaciteten er < 1kW og flis kan forbrændes jf. bekendtgørelse om biomasseaffald2 uden kommunal anvisning.
For at kommunen kan afgøre om dette oplag er omfattet af godkendelsespligt i henhold til i
godkendelsesbekendtgørelsen3, skal virksomheden senest den 1. oktober 2015 oplyse,
hvor store mængder affaldstræ, der tilføres virksomheden pr. dag og størrelse af det samlede oplag.

1

Jf. bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1321 af 21. december 2011
Jf. bekendtgørelse om biomasseaffald nr. 1637 af 13. december 2006
3
Jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. december 2012
2
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Bemærkninger om spildevand
Hvis virksomheden ønsker at etablere en vaskeplads til vask af egne biler skal vaskepladsen
etableres med olieudskiller og tilkobles spildevandskloak. Olieudskilleren skal dimensioneres
i henhold til kommunens retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskilleranlæg
og inden etableringen af vaskeplads skal der ansøges om tilslutningstilladelse, herunder
godkendelse af dimensioneringsgrundlaget for olieudskilleren. I kan læse mere om ansøgning og kommunens retningslinjer her: http://erhverv.herning.dk/miljoe/spildevand-paavirksomheder.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt H51 i Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om
brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Listepunkt H51 omfatter bl.a. virksomheder med garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller
derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Ingen meddelte godkendelser eller tilladelser.
Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den
tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes
årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28
80 86 eller miklh@herning.dk.

Med venlig hilsen
Lene Hahn

Vedlagt:
Tilsynsrapport
Kopi af dokumenter fra kommunens byggesags arkiv for HI-Park 305, 7400
Herning
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Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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